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Definition av ett konto 

Ett konto hos EUIPO är inte ett bankkonto, utan ett enkelt konto i harmoniseringskontorets 
bokföringssystem som ingår i registret över kundfordringar. 

 

Alla medel som mottagits från en viss klient (genom överföring) krediteras kontot, med 
undantag för särskilda, enskilda betalningar. 

 

 
System för debitering av konton 

Kontosystemet är ett automatiskt debiteringssystem. De flesta avgifter debiteras automatiskt 
från det konto som tillhör den part som hanterar processen vid kontoret, medan andra 
debiteras direkt av granskarna. 

 
När en yrkesmässig företrädare, i den mening som avses i artikel 120 i förordningen 
om EU-varumärken, handlar på vägnar av den part som hanterar processen, debiteras 
avgifter från företrädarens konto, om företrädaren har upprättat ett sådant konto. 

 
Debiteringssystemet kommer alltid att säkerställa att betalningen görs i tid, under 
förutsättning att det finns tillräckliga medel på kontot. 

 

Avgiften anses vara betald när debiteringen visas på kontot. 

 

 
Öppnande av ett konto 

 
Konton kan öppnas av fysiska och juridiska personer som kan vara innehavare av 
gemenskapsvarumärken, mönster eller andra immateriella rättigheter som hanteras av 
kontoret, samt personer som är behöriga att representera tredje man inför kontoret eller 
representativa sammanslutningar. 

 
För att öppna ett konto ska användaren fylla i formuläret för kontoansökan, som finns i 
användarområdet (”User Area”) på EUIPO:s webbplats och skicka det till 
ekonomiavdelningen: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANIEN 
E-post: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Minsta insättning som krävs för att öppna ett konto är 1 000 euro, för att det ska bli operativt. 

Det finns ingen skyldighet att bevara minimisaldot om 1 000 euro på kontot. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Insättning av medel på kontot 
 

Betalningsmedel 
 

Medel kan sättas in på kontot genom banköverföring. 

 
Insättningen krediteras kontot i enlighet med artikel 179 i Europaparlaments och Rådets 
förordning (EU) 2017/1001, vilket innebär följande: 

 

• Kontoret rekommenderar att betalningen genomförs i förskott, så att den inkommer 
inom tidsfristen. 

 

• Banköverföringar krediteras kontot samma dag som kontoret mottar betalningen. 

 

Tillgodoräknande av en inbetalning till kontot 
 

För att säkerställa att betalningar krediteras korrekt är det viktigt att beakta det som anges i 
artikel 179 i ovannämnda förordning: 

 

”Varje betalning ska ange namnet på den person som gör betalningen och innehålla de 
uppgifter som behövs för att göra det möjligt för immaterialrättsmyndigheten att omedelbart 
fastställa syftet med betalningen.” 

 
Betalningar från kontoinnehavare bör därför innehålla de uppgifter som behövs om 
kontoinnehavaren samt kontonummer. 

 

Ingen speciell information om särskilda varumärken och/eller avgifter behövs och ska därför 
inte anges. 

 
Enskilda betalningar, det vill säga betalningar med anknytning till ett särskilt varumärke 
och/eller särskilda avgifter, kommer inte att krediteras kontot och kommer således inte att 
visas som återstående i utdraget, och kommer att betraktas som banköverföringar. 

 

Kontoret kommer att iaktta praxis för kontoinnehavare i syfte att undvika att klienter 
upprepade gånger gör enskilda betalningar i stället för att sätta in medel på kontot. Enskilda 
betalningar bör vara undantaget snarare än regeln – allt annat skulle innebära olämplig 
användning av kontot (se punkten om olämplig användning av konton). 

 

 
Ansökningar om ytterligare information om kontorörelser 

 
Om så önskas kan kontoinnehavare kontrollera rörelser och pågående skulder online via 
användarområdet (”User Area”) på kontorets webbplats. 

 
 

Ansökningar om ytterligare information om avgiftsbetalningar som belastats kontot, 
insättningar eller andra händelser kan erhållas genom att kontakta myndighetens 
ekonomiavdelning på fee.information@euipo.europa.eu. Alternativt kan ett brev skickas till 
följande adress: 

mailto:fee.information@euipoi.europa.eu
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EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANIEN 
E-post: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Förfarande för otillräckliga medel på kontot 

 
Om en avgift inte kan debiteras ett visst datum kommer kontoret att göra en anmälan om 
otillräckliga medel. 

 

1. När det saknas tillräckliga medel på kontot kommer alla debiteringar från kontot direkt 
att spärras och pausas tills vidare. 

 
2. Om det fortsätter att saknas tillräckliga medel på kontot fortlöper förfarandet. Kontot 

kommer fortsatt att vara spärrat, och eventuella nya debiteringar pausas. Anmälan 
utarbetas, tillsammans med kontoutdraget från den dag då det först fanns otillräckliga 
medel på kontot, plus administrativa kostnader. 

 
3. Den färdiga anmälan kontrolleras internt innan den lämnas till klienten. 

 

Följderna av en anmälan om otillräckliga medel 
 

Från det att anmälan mottagits har klienten en månad på sig att sätta in tillräckliga medel på 
kontot för att täcka avgifter och administrativa avgifter: 

 
• Om tillräckliga medel inkommer inom tidsfristen på en månad kommer betalningen att 

anses vara gjord den dag då den ursprungligen skulle göras. 
 

• Om tillräckliga medel inte sätts in inom tidsfristen kommer kontoret att betrakta de 
avgifter som inbegrips i anmälan som obetalda och kommer att fullfölja förfarandet i 
enlighet med detta. 

 
 

Invändningar 
 

Om klienten anser att en anmälan inte är berättigad inbjuder kontoret till att lämna in en 
invändning. I detta fall räcker det att skicka en skriftlig invändning till EUIPO:s 
ekonomiavdelning. 

 
 

Följder av att medel inte sätts in inom tidsfristen 
 

När en anmälan från ekonomiavdelningen har mottagits om att medel måste sättas in ska 
kontoinnehavaren genomföra detta inom en månad, och betala en summa som minst 
motsvarar summan av avgifterna plus alla administrativa avgifter. 

 
Om kontoinnehavaren inte sätter in medel på kontot kommer avgifterna inte att betalas. 
Vidare rättsliga konsekvenser av detta kommer att bero på typ av avgift. 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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• Alla överklaganden, invändningar eller ansökningar om registrering av en överföring 
kommer att betraktas som ej inlämnade. 

 

• Om avgiften är en grundavgift för ansökan ska ett meddelande lämnas in i enlighet 
med artikel 180(2) i Europaparlaments och Rådets förordning (EU 2017/1001) och/eller 
artikel 9(1) i kontorets ordförandes beslut nr EX-21-5 av 21 juli 2021. 

 
Det automatiska debiteringssystemet, grunden till kontosystemet, kommer därefter att anses 
vara avbrutet. 

 

Kontoinnehavare som vill betala avgiften kan göra det på följande två sätt: 

 
 

• Genom att göra en särskilt betalningsöverföring för pågående avgifter plus 
administrativ avgift. 

 

De pågående avgifterna kommer att anses vara definitivt obetalda när tidsfristen har löpt ut. 

 
Avslutande av ett konto 

 
För att avsluta ett befintligt konto måste innehavaren fylla i formuläret för avslutande av 
konto, som finns på EUIPO:s webbplats, och skicka det till EUIPO:s ekonomiavdelning: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANIEN 
E-post: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Vi rekommenderar att det fullständiga bankkontonumret lämnas och alla fält fylls i (IBAN- 
och SWIFT-koder efter behov), så att resterande medel kan överföras korrekt. 

 

När begäran om att kontot ska avslutas har mottagits följer kontoret följande förfarande: 
 

• Kontot spärras för vidare order om debitering av avgifter för de operativa enheterna. 
 

• Alla transaktioner för debitering av avgifter avslutas. 
 

• Ett utdrag över en slutgiltig sammanställning skickas till klienten för godkännande. 
 

• När godkännande har erhållits överför kontoret medlen till klientens bankkonto. 
 

Kontoinnehavaren bör se till att alla avgifter som återstår betalas innan kontot avslutas. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Olämplig användning av konton 
 

I enlighet med kontorets ordförandes beslut nr EX-21-5 om betalningsmetoder för avgifter 
och fastställande av otillräckliga avgiftsbelopp förbehåller sig kontoret rätten att avsluta kontot   
genom ett skriftligt meddelande till innehavaren. 

 
Eftersom kontosystemet är ett automatiskt debiteringssystem kan olämplig användning avse 
det faktum att klienten inte respekterar systemets art och på så vis orsakar problem när det 
gäller smidig och korrekt förvaltning av detsamma. 

 

Med beaktande av tidigare erfarenheter har ekonomiavdelningen tagit fram några exempel 
på olämplig användning av konton: 

 

• Genomförande av enskilda betalningar i stället för insättning av medel på kontot: 
Kontoinnehavare gör ibland överföringar för att betala en särskild avgift i stället för att 
sätta in medel på kontot. Detta kan i synnerhet avse situationer då en klient har 
förvägrats användning av kontot för att betala en särskild avgift. Ekonomiavdelningen 
anser dock att upprepade betalningar av enskilda avgifter i stället för normal insättning 
av medel är olämplig användning, eftersom detta inte möjliggör automatisk debitering. 

 
• Upprepade situationer då medel saknas: Kontoinnehavare sätter ibland inte in 

tillräckliga medel på kontona, och orsakar således anmälningar om otillräckliga medel 
samt ådrar sig påföljande administrativa avgifter. Kontosystemet är utarbetat för att 
lösa sådana situationer, men ekonomiavdelningen betraktar varaktiga och upprepade 
situationer då medel saknas som olämplig användning, eftersom detta inte möjliggör 
automatisk debitering. 

 
Ekonomiavdelningen (arbetsgrupperna för avgifter, räkenskaper och finansförvaltning) 
övervakar korrekt användning av kontosystemet. Vid olämplig användning kontaktas klienten 
för att diskutera möjliga lösningar och undvika att själva kontot avslutas. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

